VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 /
VERKSAMHETSPLAN 2008

Lindomeprojektet
Lindomeprojektets övergripande målsättning är att öka trivsel, trygghet och delaktighet för
boende i Lindome.
Bakgrund
I oktober 2006 tillsattes en samordnartjänst för ett boendeprojekt i Lindome. Arbetsmetoden
är inspirerad av det framgångsrika arbetet i bostadsområdena Bifrost och Åby. Grundtankarna
för projektet kan övergripande beskrivas i några punkter:
•

Öka delaktigheten för boende i Lindome.

•

Arbete skall ske utifrån ett helhetsperspektiv med hela Lindomes befolkning som
målgrupp.

•

Att engagera så många parter som möjligt i projektarbetet: Kommunala förvaltningar,
skola, föreningar, företag, kyrkan, hyresvärd samt engagerade boende i Lindome.

•

Söka att flera parter bidrar ekonomiskt. Vilket innebär en måttlig summa för varje
part.

•

Projektet ska bidra med lokal kunskap om Lindome till en samhällsplanerande och
beslutsfattande nivå, samt att tillsammans med samordnarna i Bifrost och Åby
företräda ett samarbets- och samhällsperspektiv i det förebyggande sociala arbetet i
Mölndal.

•

Ett välfungerande samarbete enligt de ovan nämnda punkterna ger förutsättningar till:
Tätare social gemenskap, förbättrad närdemokrati, minskad skadegörelse, ökat
kvarboende samt ökad upplevd trygghet hos boende i Lindome.

Projektet har kommunalt ekonomiskt stöd till utgången av 2008. I likhet med
områdesprojekten i Bifrost och Åby är målsättningen att även andra parter ska delta i
projektet ekonomiskt för att kunna fortsätta ytterligare en treårsperiod t.o.m. 2011.
Personal:
En samordnare, samt 10 gymnasieelever som under skolterminerna arbetar 3 timmar på
torsdagskvällar.
Lokal:
Samordnaren har tillgång till två kontor: ett i stadshuset och ett i Lindome Centrum. Vilket
har varit en stor tillgång i arbetet eftersom samordnaruppdraget befinner sig mellan
medborgarna i området och beslutsfattare inom kommunen. På torsdagskvällar har projektet
även tillgång till bild- och datasalarna på Almåsskolan, då utrymmet i det lilla kontoret inte
räcker till verksamheten där 10 gymnasieelever arbetar i projektet.

Ledningsgrupp:
Ledningsgruppen för Lindomeprojektet är sammansatt utifrån motsvarande parter som bidrar
ekonomiskt till de två redan etablerade boendeprojekten i Bifrost och Åby:
Serviceförvaltningen, KoF, BoU, AFF, HGF, hyresvärden Förbo, därutöver har vi valt att
bjuda in även företagarföreningen i Lindome.
Budget:
500 tkr per år inkl. projektsamordnarens lön. Lönekostnaden för de 10 gymnasieungdomarna
är 100 tkr. Den totala kostnaden är 600 tkr per år.

MÅLGRUPP
Projektets arbete skall ske utifrån ett helhetsperspektiv med hela Lindomes befolkning som
målgrupp.

INRIKTNINGSMÅL
Verksamhetens mål är att tillfredställa målgruppens behov av:
•
•
•

Förbättrad närdemokrati
Ökad delaktighet
Tätare social gemenskap

EFFEKTMÅL
Ett framgångsrikt arbete inom ovanstående områden, ger ofta effekter på ytterligare områden:
•
•
•
•

Minskad skadegörelse
Ökad upplevd trygghet
Ökad trivsel
En mer positiv bild av det egna bostadsområdet

Produktionsmål: Gymnasieungdomar
Mål 2007: Gymnasieungdomar
Utskick per brev med erbjudande om arbete till gymnasieungdomar bosatta i Lindome.
Intervjuer med dem som är intresserade, samt utifrån dessa sätta samman en arbetsgrupp som
kan utvecklas tillsammans. Samordnaren skall därefter fungera som arbets-/handledare för
gymnasieungdomarna (3h/v) i deras olika arbetsuppgifter inom Lindomeprojektet. Tilltänkta
arbetsuppgifter innehåller:
- Bygga upp och uppdatera en hemsida med information om vad som är aktuellt
i Lindome.

- Miljöarbete i centrala Lindome med inriktning på hur vi kan förbättra
sophantering/återvinning, samt minska skadegörelse.
- Stöd med läxläsning till elever i grundskolan.

Utfall 2007: Gymnasieungdomar
Projektet anställde 10 gymnasieelever i mars 2007. Könsfördelningen är jämn och
ungdomarna kommer från olika delar av Lindome. De arbetar tre timmar under
torsdagskvällar och är indelade i tre arbetsgrupper utifrån deras intresseområden:
Hemsidegruppen har skapat en hemsida med information om projektet och vad som är aktuellt
i Lindome: www.lindome.nu
Miljögruppen arbetade inledningsvis med inriktning på hur vi kan förbättra
sophantering/återvinning i centrala Lindome, samt minska skadegörelse. Under hösten
breddade de arbetet till att informera om hur de globala klimatförändringarna hänger ihop
med det lokala samhället och vad vi kan göra för att minska belastningen på miljön. Bl.a.
samarbetar de med ABF för att kunna erbjuda en studiecirkel med klimatfokus.
Läxhjälpsgruppen ger stöd med läxläsning till högstadieelever på Almåsskolan.
Grupperna har dessutom deltagit i olika arrangemang i Lindome, samt designat affischer och
broschyrer för dessa. De har informerat om projektet på Lindomedagen 8/9 och Kulturnatta
14/9.

Plan 2008: Gymnasieungdomar
Eftersom de 10 gymnasieungdomar som projektet anställde förra året går ut i år, kommer nya
att anställas till hösten, enligt samma förfarande som beskrevs tidigare.
En rapport om arbetet med gymnasieungdomar skall skrivas tillsammans med de andra
samhällsprojekten. De tre samhällsprojekten har tillsammans sökt medel för kunna utveckla
arbetet med gymnasieungdomar i Mölndals Stad.

Produktionsmål: Feriearbete

Mål 2007: Feriearbete
Samarbeta med BoU Lindome samt AFF med att erbjuda feriearbete åt ungdomar.

Utfall 2007: Feriearbete
Under våren 2007 ändrades förutsättningarna för ett samarbete, då riksdagen beslutade att dra
in stödfinansieringen till kommunernas feriearbeten, samt att AFF drog in sin del. I den nya
situationen saknade projektet resurser att gå vidare med målet.

Plan 2008: Feriearbete
Ta upp frågan i ledningsgruppen: Hur kan vi i boendeprojekten förbättra situationen vad avser
feriearbete för ungdomar? Kan vi påverka att Mölndals Stad åter satsar på feriearbeten för
ungdomar?
Vilka resurser har Lindomeprojektet att göra en insats lokalt i Lindome? Ett förslag kan vara
att några av de tio gymnasieungdomarna som nu arbetar i projektet, samarbetar med 10 nya
under sommaren för att planera en invigning av Näridrottsplatsen till hösten.

Produktionsmål: Lindome C
Mål 2007: Lindome C
Sammanställning av enkätsvar och återkoppling till de boende i Dotegården och
Smörkullegården genom ett utskick med huvudresultaten från dörrknackningen hösten 2006,
samt en inbjudan till ett möte för att diskutera dessa. Sammanföra boende som visat intresse
för att arbeta med aktiviteter av olika slag. Fortlöpande kontakt med Förbo samt
hyresgästföreningen för att öka hyresgästernas delaktighet i boendefrågor.

Utfall 2007: Lindome C
Ovanstående har utförts, sånär som på punkten: Sammanföra boende som visat intresse för att
arbeta med aktiviteter av olika slag. Kommunikation finns mellan berörda parter angående
hyresgästernas delaktighet, samt att några försök till att bjuda in hyresgästerna till dialog har
gjorts. Dock kan hyresgästernas faktiska delaktighet fortfarande bli bättre.
Detta har gjorts konkret i Lindome C:
Förbo har anordnat en grillkväll och ett infomöte för de boende angående trygghet och
störningar, samt haft information om sophantering.
Förbo har bytt till samma vaktbolag som Mölndals Stad, så att de kan samköra sina
bevakningsrundor för effektivare bevakning.
Vissa förbättringar avseende hyresgästernas gemensamma miljöer har utförts: Nytt MC och
cykelförråd, samt att tvättstugor har blivit målade och besiktigade.
Samordnaren har, tillsammans med representanter från Förbo, deltagit i en nationell konferens
den 17-19 april om trygghetsfrågor i bostadsområden för att utbyta erfarenheter från andra
verksamma inom arbetsområdet.

Plan 2008: Delaktighet för boende i Lindome C
Projektet fortsätter samarbetet med Förbo och Hyresgästföreningen, angående hur
hyresgästernas delaktighet i boendefrågor kan öka.

Produktionsmål: Näridrottsplats i Lindome

Mål 2007: Förbereda inför arbetet med en näridrottsplats i Lindome.
En Näridrottsplats är en plats för spontanidrott som ska vara lättillgänglig för de boende i
området, med huvudsaklig inriktning på barn och ungdomar. Platsen fungerar som en
mötesplats, men syftet är även att icke-föreningsaktiva barn och ungdomar får en möjlighet att
röra på sig.
Mölndals första Näridrottplats Byggdes i Åby hösten 2005, efter en process där elever på
skolorna fått vara med och bestämma innehåll och utformning. Det är en utmärkt
integrationsarena, där olika åldersgrupper möts - små barn, föräldrar, ungdomar, äldre,
familjer - vardag som helg. Näridrottsplatsen har inte utsatts för någon skadegörelse och
dessutom har skadegörelsen i närområdet minskat.
Målet är att inleda en förankringsprocess i Lindome utifrån samma modell som Åby.

Utfall 2007: Förbereda inför arbetet med en näridrottsplats i Lindome.
Genom samordning mellan samhällsarbetsprojekten har vi kunnat använda och utveckla
erfarenheterna från Åby i det pågående arbetet med näridrottsplatsen i Lindome. Innan det
första pennstrecket i skissen för näridrottsplatsen drogs, träffade projektsamordnaren fyra
referensgrupper med barn och ungdomar (6-10 per grupp) i åldrarna 10 – 16 år:
•
•

Killar åk 4-6 resp. 7-9
Tjejer åk 4-6 resp. 7-9

Eftersom barn och ungdomar är den huvudsakliga målgruppen står deras önskemål i fokus.
Men även andra intressenter - som områdeschef, vaktmästare på skolorna, elevråd, brukarråd
samt idrottslärare - kunde komma med önskemål angående vad platsen skulle innehålla. Alla
åsikter har skrivits ner och ligger som grund för den första skissen på platsen.

Plan 2008: Näridrottsplats i Lindome.
En första skiss beräknas vara klar i januari, som sedan ska visas för ovan nämnda grupper, för
att samla in synpunkter på innehåll och utformning. Arkitektens närvaro på dessa möten är
önskvärd. Efter den första skissen skall även en preliminär kostnadskalkyl begäras från
entreprenören GK-park. Ifall kostnaden för platsen överstiger de 3 000 tkr, som finns
budgeterat, måste projektledaren samt avd. chef för VoF söka kompletterande finansiering.
Vidare kommer platsen att behöva handikappanpassas.
Resterande preliminär tidplan:
Bygget påbörjas innan sommaren 2008. Invigning hösten 2008.

Produktionsmål: Öka delaktigheten i Lindome
Mål 2007: Arbeta på flera plan med att öka delaktigheten i Lindome för att motverka
skadegörelse bl.a. på skolorna.
Förslag på hur man kan arbeta med frågan:
•

Bilda ombudsgrupper på högstadieskolorna bestående av personer (både personal och
elever) med insyn i vad som händer på skolorna. Dessa skulle tillsammans med
samordnaren kunna öka skolornas samarbete med andra aktörer, som föreningar eller
kommunala förvaltningar, för att lösa problem som uppstår samt genomföra olika
förbättringar.

•

Öka utbudet av fritidsaktiviteter (främst för barn och ungdomar) i Lindome. T.ex.
genom att:
- Bilda ett musiknätverk för att kunna stödja de ungdomar som spelar
musik, samt genomföra musikarrangemang i Lindome.
- Möte med studiecirkelledare bosatta i Lindome, för att diskutera hur vi
kan öka Lindomebornas deltagande i cirkelverksamhet.
- Undersöka möjligheterna till verksamhet där olika föreningar erbjuder
prova-på-verksamhet för mellanstadieelever en eftermiddag i veckan.
- Samarbete med högstadieskolorna angående hur man skulle kunna
använda skolornas lokaler efter skoltid.

Utfall 2007: Arbeta på flera plan med att öka delaktigheten i Lindome för att motverka
skadegörelse bl.a. på skolorna.
Under början av året inledde projektsamordnaren, i samarbete med Sinntorpsskolans personal,
samt representanter från fritidsgård och fältenhet, en dialog med elever på skolan för att öka
deras delaktighet i fritidsfrågor. Valet av Sinntorpsskolan berodde på att kostnaderna för
skadegörelse varit allra högst där av de tre högstadieskolorna i Lindome. Projektsamordnaren
uppfattade att det fanns ett intresse för delaktighet, men enbart ifall man fick arbeta med
frågor som man var särskilt intresserad av.
Uppdraget blev att finna en form som kunde ta till vara på denna eventuella möjlighet till
riktat engagemang bland högstadieelever. När Mölndals stad gick med i Ung och Trygg,
anordnades en framtidsverkstad på chefsnivå där projektsamordnaren deltog. På
framtidsverkstaden bildades en grupp, som skulle formulera hur man på bästa sätt skulle
kunna öka ungdomars delaktighet i samhället. Projektsamordnaren fick uppdraget att
undersöka om det gick att arrangera en framtidsverkstad för ungdomar i Lindomes, i
samarbete med Ung och Trygg.
Ett planeringsmöte hölls i juni med de tre högstadierektorerna, representanter för fritidsgård
och fältenhet, samt avdelningschef och förvaltningschef från Kultur- och Fritidsförvaltningen.
Tillsammans med de två förändringsledarna från Ung och Trygg, bestämde mötet att
framtidsverkstad är en lämplig metod för att inleda en process mot ökad ungdomsdelaktighet i
Lindome.

Framtidsverkstaden genomfördes den 3-4 oktober i det gamla församlingshemmet vid
Sinntorpsskolan. 26 högstadieelever från Almås, Sinntorp och Skånhälla deltog. Syftet var att
lyssna till högstadieungdomars tankar om deras fritid och bjuda in till en dialog om vad man
kan göra för att det ska bli bättre i Lindome. Mötet leddes av två processledare från Ung och
Trygg, dessutom deltog representanter från fritidgården och Arbets- och
Familjestödsförvaltningen, samt rektorer från alla skolorna. När vi var klara hade vi fem olika
grupper som ska jobba vidare med olika handlingsplaner med inriktning på t.ex.
samarrangemang mellan högstadieskolorna, starta ungdomsråd och bilda en musikförening.
Alla som deltog kommer att återsamlas den 10 mars för att följa upp hur det gått med
handlingsplanerna.
Projektsamordnaren deltar i en arbetsgrupp, som arbetar med att få till en musikförening, som
bl.a. syftar till att anordna konserter i Lindome.
För att anknyta till förslagen i versamhetsplanen 2007, så täcker arbetet med grupperna från
framtidsverkstaden syftet med alla punkter, förutom följande två:
1. Möte med studiecirkelledare bosatta i Lindome, för att diskutera hur vi kan öka
Lindomebornas deltagande i cirkelverksamhet.
2. Undersöka möjligheterna till verksamhet där olika föreningar erbjuder prova-påverksamhet för mellanstadieelever en eftermiddag i veckan.
1. Ett möte för studiecirkelledare i Studieförbundet Vuxenskolan bosatta i Lindome har
hållits. Antalet studiecirklar i Vuxenskolans regi lokaliserade i Lindome har ökat från
inga (2006) till två stycken.
2. I slutet av 2007 bjöd Lindomeprojektet in Lindomes föreningar till ett möte angående
möjligheten att barn och ungdomar skulle kunna prova på olika föreningars
verksamheter under några gånger. Uppslutningen blev god och det beslutades att ett
program skulle sättas ihop under januari 2008, med inriktning på både mellanstadiet
och högstadiet beroende på föreningens önskemål.
Avslutningsvis har det under 2007 skett en nedgång på 855 tkr i kostnaderna för skadegörelse
på skolorna i Lindome, i jämförelse med året innan. För mer information se Bilaga 1.

Plan 2008: Arbeta med att öka delaktigheten i Lindome för att motverka skadegörelse
främst på skolorna.
Fortsätta arbetet med grupperna från framtidsverkstaden i oktober 2007. Presentera och
utvärdera arbetet under återsamlingen den 10 mars, samt ställa frågan ifall det finns intresse
att fortsätta arbeta med de olika frågorna som grupperna haft.
I samarbete med Ung och Trygg, finna ytterligare former för att förbättra delaktigheten i
Lindome för ungdomar.

Produktionsmål: Former för hur ledningsgruppen kan generera bäst resultat

Mål 2007: Utveckla former för hur ledningsgruppen för samhällsarbete i Lindome kan
generera bäst resultat.
T.ex. Genom att utarbeta gemensamma förhållningssätt samt förankra projektet i respektive
organisation.
Utfall 2007: Utveckla former för hur ledningsgruppen för samhällsarbete i Lindome kan
generera bäst resultat.
Ledningsgruppen har inte formellt utarbetat gemensamma förhållningssätt, men informellt har
det dock byggts upp ett samförstånd och förhållningsätt till samhällsarbetet i Lindome. Det
har inte följts upp i vilken utsträckning som projektet är förankrat i respektive organisation.
Plan 2008: Utveckla former för hur ledningsgruppen för samhällsarbete i Lindome kan
generera bäst resultat.
•
•

Samarbeta med de andra boendeprojekten för att försöka utarbeta gemensamma
formella förhållningssätt i projektens ledningsgrupper.
Följ upp i vilken utsträckning som Lindomeprojektet/Boendeprojekten är förankrat i
respektive organisation.

Produktionsmål: Informera om samhällsarbete i bostadsområden.
Mål 2007: Tillsammans med Bifrostprojektet och Attraktiva Åby publicera en
informationsskrift om samhällsarbete i bostadsområden.
Utfall 2007: Tillsammans med Bifrostprojektet och Attraktiva Åby publicera en
informationsskrift om samhällsarbete i bostadsområden.
Skriften gavs ut 2007 och är skriven av en journalist i formen av fem olika exempel på
samhällsarbete. Skriften innehåller även många bilder tagna av en fotograf. Syftet har varit att
på ett lättläst och inbjudande sätt beskriva projektens arbete. Skriften har flitids delats ut av
projektsamordnarna vid olika möten med människor och uppskattats av mottagarna.
Plan 2008: Tillsammans med Bifrostprojektet och Attraktiva Åby fortsätta utveckla
samhällsarbetet i bostadsområden.
Från och med årsskiftet 2007/2008 ligger alla de tre nuvarande projektsamordnarna under
samma avdelning på KoF, vilket effektiviserar samarbetet mellan projekten, samt ger
möjligheter till ökat utbyte av kunskaper och erfarenheter. Ett tätare samarbete mellan
projektsamordnarna och projektens respektive nätverk ger goda möjligheter till att se
samhällsarbetet ur ett helhetsperspektiv för Mölndals Stad. Under 2008 ska
projektsamordnarna se efter hur man använder man sig effektivast av en sådan
samordningsvinst i ett långsiktigt förebyggande perspektiv.
Fortsätta informera och sprida fördelarna med metoden samhällsarbete i bostadsområden.

Åtgärder 2007 som inte har preciserats i föregående års verksamhetsplan.
Eftersom Lindomeprojektet hade startat bara några månader innan verksamhetsplanen för
2007 skrevs, har det självklart tillkommit ytterligare mål.

Produktionsmål: Arrangemang i Lindome

Anknyter direkt till följande inriktningsmål:
•
•

Tätare social gemenskap
Positiv bild av det egna bostadsområdet

Utfall 2007: Arrangemang i Lindome
Projektet har genomfört flera samarrangemang i Lindome:
•
•
•
•

En rockkonsert i Almåshallen med 14 band från olika delar av Mölndal.
Arrangemanget var öppet för alla och beräknas ha besökts av 300 personer från olika
delar av Mölndal, samt i olika åldrar. Samarrangör var Mölndals Kulturskola.
Dockteaterverkstad i Bibliotekets hörsal i samarbete med barnkultursekreteraren. Ca.
15 deltagare.
Två visningar av dokumentärfilmen ”En obekväm sanning” på Bio Etagé samt
Församlingshemmet i Lindome. Samarrangemang med ABF sydvästra Götaland och
Lindome församling. Totalt ca. 100 besökare.
Teatermonolog om ungdomsarbetslöshet på Bio Etagé. I samarbete med ABF,
Hyresgästföreningen och LO-facken i Mölndal. Ca. 30 besökare.

Plan 2008: Arrangemang i Lindome
Fortsätta samarrangera olika former av evanemang i Lindome.

Produktionsmål: Förmedla positiv bild av bostadsområdet

Utfall 2007: Förmedla positiv bild av bostadsområdet
Under 2007 har det skrivits fem artiklar i Göteborgsposten resp. Mölndalsposten, där
projektet och därmed Lindome, beskrivits positivt.
Plan 2008: Förmedla positiv bild av bostadsområdet
Fortsätta med en god relation till massmedier, samt att göra intresseväckande pressutskick vid
olika nya delprojekt och arrangemang där projektet deltar.

Produktionsmål: Bidra med lokal kunskap till en samhällsplanerande nivå.
Utfall 2007: Bidra med lokal kunskap om Lindome till en samhällsplanerande och
beslutsfattande nivå.
•
•

Arrangerat ett möte med politiker bosatta i Lindome, med temat hur vi tillsammans
kan utveckla Lindome i positiv riktning. Deltagare 13 Lindomepolitiker, samt 7
representanter från projektets ledningsgrupp.
Skickat sammanställningen av Framtidsverkstaden i Lindome till alla politiker bosatta
i Lindome, KoF-nämnden samt Kommunfullmäktige.

Mål 2008: Bidra med lokal kunskap till en samhällsplanerande nivå.
Fortsätta med att bidra med lokal kunskap om Lindome till en samhällsplanerande och
beslutsfattande nivå.

Produktionsmål: Ökad trivsel och trygghet

Utfall 2007: Ökad trivsel och trygghet
Enligt enkätundersökning som Lindomeprojektet utförde hösten 2006 i Lindome C, var de
boende mest missnöjda med, ifråga om centrum, att mopeder åkte - ofta med hög hastighet genom gågatan.
Projektet har därför inlett samarbete med Gatukontoret, högstadieskolorna, polisen, Förbo,
fritidsgården, NTF och MHF, för att förbättra situationen i Lindome Centrum vad avser
mopedåkningen.
Under hösten har Sinntorpsskolan, i samarbete med Gatukontoret och NTF erbjudit en
trafikutbildning - ”Rätt och vett i trafiken” – som elevens val för åk. 8. Utbildningen har varit
uppskattad med ca. 25 deltagare per gång.
Projektsamordnaren har tillsammans med Gatukontoret gjort en översyn av Lindome Centrum
ur moped/cykel/gångtrafikant-perspektiv, för att ha underlag till fysiska förändringar
avseende gågatan (Almåsgången), som syftar till ökad trivsel och trygghet.

Mål 2008: Ökad trivsel och trygghet
Fortsätta samarbetet med ovanstående parter i frågan om mopedåkning. Bidra med
delaktighetsperspektiv till de fysiska förändringar i Lindome C som planeras av Gatukontoret.

BILAGA 1.

SKADEKOSTNADER I MÖLNDALS STAD
(Glas, brand, vandalisering, klotter
samt inbrott)
SKOLOR I LINDOME

år 2004

år 2005

år 2006

år 2007

434 626

965 465

1 501 005

646 040

(inkl. förskolor)
Totalt;

Källa: Serviceförvaltningen, Mölndals Stad

